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أخبارالبيانات (https://hamas.ps/ar/category/1/البيانات)
بيان صحفي � ذكرى قرار تقسيم فلسطين (181)

29 تشرين الثاني / نوفمبر 08:13 2018 ص

(https://www.addtoany.com/share_save)

بسم هللا الرحمن الرحيم

بيان صحفي 

صادر عن حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"

في ذكرى قرار التقسيم.. نؤّكد رفضنا للقرارات الجائرة وعدم التسليم بسياسة األمر الواقع

 

(https://hamas.ps/ar)

بدران يدين حملة اعتقاالت االحتالل بالقدس 29 نوفمبر
2018

حماس: مشاريع التسوية مصيرها االنهيار 29 نوفمبر
2018

بيان صحفي � ذكرى قرار التقسيم 29 نوفمبر
2018

هنية يبعث رسالة إلى رئيسة الجمعية العامة 28 نوفمبر
2018

هنية يتلقى دعوة رسمية لزيارة موسكو 28 نوفمبر
2018
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 بشعبنا ووطننا  نقف أمام جريمة وظلم عظيم حلَّ في الذكرى الحادية والسبعين لصدور قرار تقسيم فلسطين،
 بتاريخ 29 تشرين الثاني/  المتحدة  عن األمم  الصادر (181)   بموجب القرار  االعتراف دولًيا  تم  عندما فلسطين،
نوفمبر 1947، بكيان صهيوني على أرض فلسطين وعلى حساب شعبها، إذ تم إعطاء الشرعية لالحتالل واغتصابه
 األسس  وتتعارض مع  الدولي،  القانون  ومبادئ  تخالف قواعد  في صورة  الدولي،  السالح والقبول  بقوة ألرضنا
القانونية واألخالقية التي قامت عليها منظمة األمم المتحدة، وما إعالن األمم المتحدة الحقا يوم ٢٩ نوفمبر من
كل عام يوما للتضامن مع شعبنا الفلسطيني إال اعتراف سياسي وأخالقي وقانوني بمسؤولية المجتمع الدولي عن

النكبة التي حلت بشعبنا ووطننا فلسطين.

 وهدم  واإلرهاب واالعتقاالت،  زال الصهاينة المجرمون يمارسون القتل والمجازر،  وما  الذكرى األليمة،  علينا تمّر
 والحرم  األقصى  المسجد  واقتحام  العبادة،  والكنائس ودور  المساجد  على  القدس واالعتداء  وتهويد البيوت،
اإلبراهيمي بأعداد كبيرة وبشكل يومي، ومصادرة األراضي وتغول االستيطان في الضفة، وإحكام الحصار على
غزة، وفرض قانون القومية، وحرمان أهلنا في مناطق ال48 من كل حقوقهم كأصحاب األرض والوطن األصليين،
 الضعف  حالة  مستغلين  المحتلة،  أرض فلسطين  على كل  المزعومة  العنصرية  اليهودية  الدولة  لمعالم استكماالً

والتفكك العربي، واالنحياز األمريكي الكامل للمشروع الصهيوني.

إننا في هذه الذكرى األليمة نؤكد تمسكنا بأرضنا وحقوقنا كاملة، ونستذكر فيها الدماء الزكية للشهداء والجرحى
ومعاناة أسرانا األبطال، وعذابات الماليين من أبناء شعبنا في مواقع اللجوء القسري نتيجة لذلك القرار الظالم،

لنؤّكد على ما يأتي:

 في مخالفة  بالقوة،  ألّنه يؤسس ويشّرع الحتالل أراضي الغير  ظالم وباطل؛  قرار (181)   التقسيم  قرار  إنَّ أوالً:
 أجلها  أنشئت من  التي  واألخالقية  واألسس القانونية  الدولي،  القانون  وقواعد  العدالة،  ألبسط مبادئ صريحة

منظمة األمم المتحدة.

 المحتلة عام 48، وفي مخيمات  وفي أرضنا امد المرابط في الضفة والقطاع،  الصَّ  نوّجه التحية إلى شعبنا ثانًيا:
 المقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني المحتل  بخيار  ونؤّكد تمسكنا الشتات وجميع أماكن اللجوء القسري،

ى تحرير فلسطين وعودة الالجئين إليها. حتَّ

 الكامل  دعمنا  ونؤكد  غزة،  في  ثورته  في  والمستمر  الثائر  لشعبنا  الكبرى  العودة  مسيرة  حراك  نحيى ثالًثا:
وافتخارنا بالحشود الثائرة والجماهير الزاحفة في غزة حتى تحقيق كامل أهدافها.

 وفي المقدمة منها  السماوية واألعراف والقوانين الدولية،  الشرائع  مشروع كفلته  أن المقاومة حّق  نؤكد رابًعا:
الكفاح المسلح الذي يمثل خياًرا استراتيجًيا لحماية القضية الفلسطينية واسترداد الحقوق الوطنية.

 االحتالل  لشرعنة  تسعى  التي  القرن،  صفقة  مقدمتها  وفي  السياسية  التسوية  مشاريع  كل  نرفض خامًسا:
 كافة  المشاريع  تلك  فمصير  الثابتة،  الوطنية  حقوقنا  وااللتفاف على  قضيتنا،  وتصفية  أرضنا،  على الصهيوني
 وإقامة الدولة  العودة،  لم يحصل شعبنا على كامل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها  ما االنهيار واالندثار بالتوالي؛

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



انشر عبر

 (https://www.facebook.com/dialog/feed?
app_id=821126294630108&link=https://hamas.ps/ar/post/9925&picture=https://hamas.ps/ar/&name=بيان

صحفي � ذكرى قرار تقسيم فلسطين description&(181)=بسم الله الرحمن الرحيم بيان
(redirect_uri=https://hamas.ps/ar&display=popup& صحفي

 (https://twitter.com/share?text=بيان صحفي � ذكرى قرار تقسيم فلسطين
url=https://hamas.ps/ar/post/9925&hashtags&(181)=حماس)

https://plus.google.com/share?)
(url=https://hamas.ps/ar/post/9925

سادًسا: نرفض كل أشكال وأنماط التطبيع في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة من عمر األمة، والذي يشمل كل
مجاالت ونواحي الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية والرياضية بشكل يتنافى مع إرادة الشعوب، ويتناقض
 بالموقف مع رغبتها الرافضة إلقامة أي عالقة مع االحتالل، أو القبول بوجوده في فلسطين، بشكل يعتبر إخالالً
السياسي التاريخي -لتلك الدول- الرافض لالحتالل، وألي شكل من أشكال العالقة معه، فضال عن تشريع وجوده.

 بشعبنا  حل  وما ١٩٤٧   ٢٩/نوفمبر  في (١٨١)   قرار  عن  نتج  الذي  الخطأ  لتصحيح  المتحدة  األمم  ندعو سابًعا:
الفلسطيني من ظلم وإجحاف عندما نال االحتالل الصهيوني بموجبه االعتراف بكيان على أرضنا، وترجمة يوم

التضامن مع شعبنا من أقوال إلى أفعال.

ثامًنا: ندين كل إجراءات ترمب الهادفة للتشكيك بحقنا الكامل بالقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين من خالل
 بالعودة  الالجئين  حق  تصفية  ومحاوالت  الصهيوني،  للكيان  عاصمة  واعتبارها  إليها،  األمريكية  السفارة نقل

والتعويض عن تهجيرهم وشتاتهم، معتبرة ذلك حًقا مقدًسا ال مساومة عليه أو تراجع عنه.

 يشمل الكل الوطني  العقوبات وتطبيق االتفاقات 2011 في القاهرة و2017 في بيروت بما  نؤكد أن رفع تاسًعا:
وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعتبر بيئة مناسبة وضرورية لتحقيق المصالحة، دون ذلك ستبقى السلطة تدور

في رحى التمكين لتضييع الوقت وتبديد جهود الشعب الفلسطيني وطاقاته.

حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"

  الخميس 21 / ربيع األول/ 1440 هـ

الموافق: 29 / نوفمبر/  2018 م 

 

األكثر قراءة
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https://plus.google.com/share?url=https://hamas.ps/ar/post/9925
https://hamas.ps/ar/post/9919/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF


تصريح صحفي حول تصريحات عزام األحمد

بيان صحفي � ذكرى قرار تقسيم فلسطين (181)

بيان صحفي حول عملية الدهس البطولية بالخليل

هنية يتلقى دعوة رسمية لزيارة موسكو

https://hamas.ps/ar/post/9919/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://hamas.ps/ar/post/9925/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-(181)
https://hamas.ps/ar/post/9912/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://hamas.ps/ar/post/9921/%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88


هنية يكرم قيادة كتيبة خانيونس الشرقية � إنجازها � عملية "حد السيف"

مقاالت الرأي (https://hamas.ps/ar/category/8/مقاالت الرأي)

موجات ارتدادية رقمية

 21, نوفمبر 2018 
(https://hamas.ps/ar/post/9899/موجات-ارتدادية-رقمية)

تأثير نصر غزة � مستقبل "نتنياهو"

 19, نوفمبر 2018 
(https://hamas.ps/ar/post/9896/تأثير-نصر-غزة-�-مستقبل-نتنياهو)

من الصحافة (https://hamas.ps/ar/category/4/من-الصحافة)

خبير أمني ُيقدم قراءة لنشر القسام صور أفراد القوة اإلسرائيلية الخاصة

 24, نوفمبر 2018 

أ أ

https://hamas.ps/ar/post/9918/%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%81
https://hamas.ps/ar/category/8/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A
https://hamas.ps/ar/post/9899/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://hamas.ps/ar/post/9896/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
https://hamas.ps/ar/category/4/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://hamas.ps/ar/post/9911/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9








(https://hamas.ps/ar/post/9911/خبير-أمني-يقدم-قراءة-لنشر-القسام-صور-أفراد-القوة-اإلسرائيلية-الخاصة)

تحذيرات إسرائيلية من التداعيات االستراتيجية "بالغة السوء" للمواجهة األخيرة

 19, نوفمبر 2018 
(https://hamas.ps/ar/post/9895/تحذيرات-إسرائيلية-من-التداعيات-االستراتيجية-بالغة-السوء-للمواجهة-األخيرة)

آخر التغريدات

إن حملة االعتقاالت التي تشنها قوات االحتالل ضد أبناء شعبنا � مدينة القدس؛ تهدف للتأثير � مسار مواجهة سياسة تسريب…
https://t.co/URiRfZSOaN

منذ يومين

https://t.co/kDlGxStUeh بشأن املساعي األمريكية إلدانة املقاومة هنية يبعث رسالة إلى رئيسة الجمعية العامة لألمم املتحدة
منذ 3 أيام

https://t.co/LfWODgEZFW هنية يتلقى دعوة رسمية لزيارة موسكو ⭕
منذ 3 أيام

تواصل معنا

بامكانكم التواصل معنا ومشاركتنا عبر مواقع التواصل االجتماعي



((http://hamas.ps/ar/rss.php  



(/(https://instagram.com/hamasinfo  



/www.youtube.com/channel/UCe3SXdMOBVmJ8XXsjWZAatg  



((https://twitter.com/hamasinfo  



((https://www.facebook.com/hamaasps2

 Media@hamas.ps

 00970592230860

 0097082861678

 Whatsapp: 00970594159090

 Telegram: telegram.me/hamasps

جميع الحقوق محفوظة ملوقع حركة املقاومة اإلسالمية - حماس ©2018
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